Sr./a._____________________________________amb DNI_________________com
a pare/mare o tutor de alumne/a__________________________________, que cursa
(EIPRI,EE,ESO)al centre_________________________________________________
i que fa ús del servei de transport escolar organitzat pel Consell Comarcal del Baix
Camp, per al curs 2020-2021,

□ SI AUTORITZO
□ NO AUTORITZO
a que el/la monitor/a del servei de transport escolar deixi que l’alumne/a baixi a la
parada assignada sense que l’esperi cap adult.
Estic assabentat/da que en el supòsit que no s’autoritzi l’autonomia de l’alumne/a
l’empresa l’acompanyarà als serveis municipals que l’Ajuntament determini, a la policia
local o als cossos i forces de seguretat, sempre i quan puntualment no hi hagi cap
adult a la parada per atendre aquest menor.

(signat)

Pare/mare o tutor
Data_________________________

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL -. L'informem que les seves dades personals facilitades seran tractades sota la
responsabilitat del CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP, amb CIF P9300003B i domicili al carrer Doctor Ferran, 8 43202 Reus
(Tarragona), telèfon de contacte 977.327.155 i e-mail ccbaixacamp@baixcamp.cat. Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de
Dades al correu electrònic dpd@baixcamp.cat. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de poder gestionar de forma adient la
seva sol·licitud de transport escolar del seu fill/a presentada a la nostra Entitat i els tràmits administratius que es derivin i es conservaran
el temps necessari per a poder atendre la present relació i pel compliment de les obligacions legals segons la normativa vigent. La base
legal pel tractament de les seves dades es fonamentarà en el seu consentiment facilitat amb la signatura d'aquesta sol·licitud i en
l'execució de la relació contractual existent entre ambdues parts i no seran comunicades a tercers, menys en aquells casos previstos per
la legislació vigent. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de forma escrita al domicili social
abans esmentat o via e-mail a dpd@baixcamp.cat, adjuntant còpia de document oficial que l’identifiqui. Igualment, pot obtenir més
informació sobre els seus drets a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació a
aquest organisme de considerar-ho oportú.

